achtergrond
Project Deltanatuur groeit voortvarend
De eerste zes opgeleverde natuurgebieden van het Zuid-Hollandse project
Deltanatuur ontwikkelen zich goed. Vanaf 2000 worden gebieden rond het
Haringvliet, Hollandsch Diep, een deel van de Oude Maas en in de Biesbosch
teruggegeven aan de natuur. De bedoeling is dat verloren gegane water- en
getijdennatuur zich weer hersteld. Dat blijkt uit de Monitoring Deltanatuur
2007.

D

e gebieden die onder de loep
zijn genomen, zijn: Tiendgorzen
(Beijerland), Westplaat (westelijk
van Middelharnis), Ventjagersplaten
(Haringvliet), Klein Profijt (oude Maas bij
Rhoon), Oeverlanden Hollandsch Diep
(in de Hoeksche Waard) en Tiengemeten
(Haringvliet). Tiendgorzen is daarbij het
oudste nieuwe natuurgebied, aangelegd in
2001. Tiengemeten is vorig jaar aangelegd.
In totaal gaat het om 1.460 hectare
natuurgebied.
Ondanks het korte bestaan van de
gebieden is er heel wat veranderd sinds
de oplevering. In tegenstelling tot ‘droge’
natuur ontwikkelen waterlandschappen
zich snel. Direct na oplevering strijken
vogels neer rond de nieuwe geulen en
kreken en kort daarna verschijnt de eerste
getijdenvegetatie. De planten gedijen op de
schrale gronden, waar bij het aanleggen de
voedselrijke kleilaag vanaf is geschraapt.
De gebieden zullen zich nog verder
ontwikkelen. De rapportage over 2007 is
een tussenstand. Het is de bedoeling dat
voorlopig elk jaar een rapportage wordt
opgesteld. Uit deze rapportage blijkt dat
in vier van de zes gebieden direct grote

nieuwe wateroppervlakken zijn ontstaan. De
watervlakten staan altijd direct in verbinding
met de rivier. Dit garandeert stroming en
wisselende waterstanden.
In de nieuwe natuurgebieden zijn al
verschillende zogeheten successoorten
aangetroffen, waaronder de noordse
woelmuis en de bruine en de blauwe
kiekendief, maar ook plantensoorten als
de rode ogentroost. Andere soorten, zoals
spindotters en biezen, komen minder voor
dan gewenst. Een kwestie van tijd, verwacht
Deltanatuur.
Het project Deltanatuur is een initiatief
van de provincies Zuid-Holland en
Noord-Brabant, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het
Zuid-Hollands Landschap, Waterschap
Hollandse Delta, Rijkswaterstaat
Zuid-Holland, Dienst Landelijk Gebied, LTO
Noord en de betreffende gemeenten in deze
regio.
De voortgangsrapportage 2007, getiteld
Monitoring Deltanatuur, is zolang de voorraad
strekt te krijgen bij het projectbureau van
Deltanatuur (zie www.deltanatuur.nl).
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